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ABSTRAK 

 

Banyaknya data mahasiswa yang telah disimpan hingga bertahun – tahun lamanya 

mungkin saja bisa menghasilkan keterhubungan antara satu dengan lainnya yang bisa 

digunakan untuk menunjang strategi pembelajaran. Untuk itu penelitian ini menggunakan dua 

algoritma C4.5 dan ID3 untuk menemukan keterhubungan dari sepuluh matakuliah wajib dari 

empat puluh satu mahasiswa angkatan 2012. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa 

algoritma ID3 memiliki nilai akurasi sempurna yaitu 100% sedangkan C4.5 memiliki akurasi 

93%, tetapi untuk pembentukan pohon keputusan algoritma C4.5 lebih sederhana. Kemudian 

untuk menguatkan hasil tersebut dilakukan uji korelasi dengan pearson yang menunjukkan 

ada relasi antara sepuluh mata matakuliah wajib yang diambil dengan prestasi (IPK). 

Variabel matakuliah ABL memiliki tingkat korelasi tertinggi yaitu 0,852
**

. 

Kata Kunci : algoritma C4.5, algoritma ID3, korelasi pearson 

 

ABSTRACT 

 The amount data of student that has been stored up for many years may be able to 

generate a specific pattern that can be used to support learning strategies. For this study 

used C4.5 and ID3 algorithms to find patterns of ten compulsory subjects of forty one student 

class of 2012. The results obtained show that the ID3 algorithm has a value that is 100% 

perfect accuracy while C4.5 has an accuracy of 93%. Then to reinforce the results of the test 

conducted by the Pearson correlation that shows there are relationship between the 

compulsory ten subjects taken with achievement (IPK) and the variable course ABL has the 

highest correlation level with 0,852
**

 correlation value. 

Key Words : C4.5 algorithm, algorithm ID3, pearson correlation 
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I. PENDAHULUAN 

Setiap inovasi diciptakan untuk 

memberikan manfaat positif bagi 

kehidupan manusia. Memberikan banyak 

kemudahan, serta sebagai cara baru dalam 

melakukan aktifitas manusia. Khusus 

dalam bidang teknologi masyarakat sudah 

menikmati banyak manfaat yang dibawa 

oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan 

dalam dekade terakhir ini. Dampak yang 

dibawa oleh perkembangan teknologi 

diantaranya adalah pola perekaman data 

yang telah berubah dari manual menjadi 

digital. 

Matulatan, dkk. (2015) Banyaknya 

data yang harus disimpan namun 

Cukupnya kemampuan dalam pengolahan 

data mengakibatkan banyak informasi 

yang terekam hanya mengalami proses 

sederhana seperti pencarian data saja. 

Sementara data dalam jumlah yang banyak 

mungkin saja dapat mendeskripsikan suatu 

hubungan yang tidak bisa ditemukan jika 

hanya menggunakan pengolahan data 

biasa. Salah satu institusi yang secara 

terus-menerus melakukan perekaman data 

adalah perguruan tinggi, dimana salah satu 

data yang paling banyak adalah data 

kegiatan akademik mahasiswa.  

Data mining adalah suatu istilah 

yang digunakan untuk menguraikan 

penemuan pengetahuan di dalam database. 

Data mining adalah proses yang 

menggunakan teknik statistik, matematika, 

kecerdasan buatan, dan machine learning 

untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi 

informasi yang bermanfaat dan 

pengetahuan yang terkait dari berbagai 

database besar (Turban dkk., 2005).  

Dengan menggunakan teknik data 

mining diharapkan informasi atau data 

rekaman akademik mahasiswa tidak hanya 

sekedar bersifat proses pencarian 

sederhana saja. Namun dapat memperoleh 

informasi (knowledge discovery) tentang 

hal yang mungkin saling berhubungan 

yang ada direkam data akademik 

mahasiwa. Teknik yang dapat digunakan 

pada implementasi data mining adalah 

klasifikasi dan prediksi, association rule, 

dan clustering. Klasifikasi merupakan 

metode yang berfungsi untuk menemukan 

model yang membedakan kelas data, 

sehingga klasifikasi dapat memperkirakan 

label kelas dari suatu objek yang belum 

diketahui. Salah satu metode klasifikasi 

yang sering  digunakan adalah decision 

tree (Budi, dkk. 2010). Beberapa algoritma 

decision tree yang cukup sering digunakan 

adalah Iterative Dichotomiser 3 (ID3) dan 

C4.5. 

Dalam hal mencari hubungan 

antara satu data dengan data lainnya 

dibutuhkan pengujian, salah satu pengujian 

yang sering diterapkan adalah uji korelasi. 

Uji korelasi dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat keeratan hubungan 

yang dimiliki antar variabel dalam 

penelitian. Korelasi antara variabel dapat 

diukur dengan menggunakan indeks yang 

berbeda. Salah satu korelasi yang sering 

digunakan adalah pearson correlation 

(Hauke, dkk. 2011).  

Berdasarkan penjelasan latar belakang 

diatas, maka untuk itu peneliti mengangkat 

judul “Analisis Keterhubungan Rekam 

Jejak Akademik Mahasiswa Terhadap 

Prestasi Belajar Menggunakan Algoritma 

C4.5 Dan ID3, Serta Penerapan  Uji 

Korelasi Pearson (Studi Kasus : 

Mahasiswa Teknik Informatika 

Universitas Maritim Raja Ali Haji)”. 

Dimana diharapkan dapat menemukan 

hubungan rekam jejak akademik terhadap 

prestasi belajar. 
 

II. KAJIAN LITERATUR 

A. Kajian Terdahulu 

Lakshmi, dkk. (2013) dalam jurnal 

mereka yang berjudul An Analysis on 

Performance of Decision Tree Algorithms 

using Student’s Qualitative Data 

menjelaskan bahwa decision tree adalah 

teknik klasifikasi yang paling banyak 

diterapkan. Tahap-tahap klasifikasi dari 

decision tree sederhana dan cepat dan bisa 
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diaplikasikan untuk setiap domain. Pada 

penelitian mereka menggunakan data 

kualitatif dengan analisis algoritma ID3, 

C4.5 dan CART kemudian 

membandingkan ketiganya. Hasil 

perbandingan menunjukkan bahwa CART 

memiiki keteatan klasifikasi yang paling 

Sangat memuaskan. 

Adhatrao (2013) dalam jurnalnya 

yang berjudul Predicting Students’ 

Performance Using ID3 and C4.5 

Classification Algorithms menjelaskan 

bagaimana memprediksi kemampuan 

siswa untuk mengetahui hasil dari nilai 

ujian akhir. Penelitian ini dilakukan untuk 

siswa kelas XII dengan mengambil data 

dari informasi jenis kelamin dan nilai 

selama di kelas X dan XI.  

Adeyeye, dkk. (2015) dalam jurnal 

mereka yang berjudul Comparative Study 

of ID3 and C4.5 Decision Tree and 

Multilayer Perceptron Algorithms for The 

Prediction of Typhoid Fever, dalam 

penelitian ini dilakukan penelitian tentang 

sampel penyakit demam dari beberapa 

rumah sakit. Tujuan utama dari penelitian 

ini adalah untuk membandingkan akurasi 

kinerja multilayer perceptron (MLP), 

artificial neural network, ID3 (iterative 

dichotomiser 3), dan C4.5 (juga dikenal 

sebagai J48) 

Matulatan, dkk, (2015) pada 

penelitianya yang berjudul Uji Korelasi 

pada Data Mining Positive Association 

Rules Kegiatan Akademik Mahasiswa 

Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja 

Ali Haji. Menjelaskan tentang penggalian 

Data Mining dalam kegiatan akademik 

mahasiswa pada fakultas teknik 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

menggunakan positive association rules 

dimana segala pola kemungkinan di buat 

dan di uji cobakan atas data akademik 

proses perkuliahan selama masa 2008-

2012, dimana fakultas teknik sudah 

memiliki alumni. Berbeda dengan 

beberapa teknik pemrosesan data untuk 

mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, teknik positive association 

rules ini tidak menetapkan satu tujuan, 

melainkan menemukan pola bebas yang 

berada dalam basis data. Adanya informasi 

baru yang tidak di tentukan sebelumnya 

menjadikan informasi ini kandidat untuk di 

uji ke absahan (validitas) temuan yang 

dihasilkan dengan menggunakan metode 

uji korelasi yang sudah mapan. 

Hauke dan Kossowski (2011) dalam 

jurnal mereka yang berjudul  Comparison 

Of Values Of Pearson’s And Spearman’s 

Correlation Coefficients On The Same Sets 

Of Datakoefisien korelasi rank Spearman 

membahas tentang perbandingan hasil dari 

korelasi spearman dan pearson Mereka 

mengemukakan bahwa koefisien 

Spearman bukan merupakan ukuran dari 

hubungan linear antara dua variabel 

sedangkan korelasi Pearson, tidak 

memerlukan asumsi bahwa hubungan 

antara variabel adalah linear. 
 

B. Landasan Teori 

a. Algoritma ID3 

Munawaroh (2013) Algoritma 

Iterative Dichotomiser 3 (ID3) merupakan 

sebuah metode yang digunakan untuk 

membuat pohon keputusan yang telah 

dikembangkan oleh J. Ross Quinlan sejak 

tahun 1986. ID3 adalah suatu algoritma 

matematika yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu pohon keputusan yang 

mampu mengklasifikasi suatu obyek. ID3 

merepresentasi konsep-konsep dalam 

bentuk pohon keputusan. Aturan-aturan 

yang dihasilkan oleh ID3 mempunyai 

relasi yang hirarkis seperti suatu pohon 

(mempunyai akar, titik, cabang, dan daun). 

Beberapa peneliti menyebut struktur 

model yang dihasilkan ID3 sebagai pohon 

keputusan (decision tree) sementara 

peneliti yang lain menyebutnya pohon 

aturan (rule tree). 

Dalam pembentukan pohon ututk 

algoritma ID3 ini dapat menggunakan 

ukuran penilaian yang biasa disebut 

information gain/gain dan entropy. 

Information gain atau biasa disebut gain 

info adalah kriteria pemisahan yang 

menggunakan pengukuran entropy. Untuk 
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mendapatkan information gain dari suatu 

variabel dibutuhkan entropy keseluruhan 

kelas atau Entropy (S), secara matematis 

entropy dirumuskan sebagai berikut :  

 

  

 (1) 

Keterangan : 

S  :Himpunan kelas klasifikasi  

Pi  :Jumlah sampel untuk kelas i  

 Setelah mendapatkan nilai entropy, 

maka dapat diukur efektivitas suatu 

variabel dalam mengklasifikasikan data 

yang disebut sebagai information gain. 

Secara matematis, information gain dari 

suatu variabel A, dituliskan sebagai 

berikut:  

  (2)   

Keterangan:  

S : Himpunan kasus  

A : Variabel  

K : Jumlah partisi variabel A  

|Si| : Jumlah kasus pada partisi ke i  

|S| : Jumlah kasus dalam S 

 
 

b. Algoritma C4.5 
Lakshmi, dkk. (2015), Algoritma 

C4.5 adalah penerus dari ID3 yang 

menggunakan rasio keuntungan sebagai 

kriteria untuk memisahkan partisi data set. 

Algoritma ini berlaku semacam 

normalisasi untuk gain informasi 

menggunakan nilai "informasi split". 

Langkah pertama adalah mencari entropy 

keseluruhan kelas dari semua variabel 

seperti pada persamaan 1 kemudian cari 

information gain / gain seperti pada 

persamaan 2. 

Selanjutnya cari split information 

dan gain ratio dari variabel yang ada, 

nantinya gain ratio tertinggi akan menjadi 

node pertama/root dari pohon, berikut 

dirumuskan:  

 

    (3) 

 

Keterangan:  

S  : Himpunan Kasus  

n  : Jumlah partisi S  

St : Sampel untuk kelas t 

 

  

 (4) 

Dalam algoritma C4.5 juga ada 

dikenal dengan istilah pruning atau 

pemangkasan pohon. Menurut Han dan 

Kamber (2006) dalam Budi, dkk. (2010) 

pruning merupakan bagian dari proses 

pembentukan decision tree. Saat 

pembentukan decision tree, beberapa node 

merupakan outlier maupun hasil dari noise 

data. Penerapan pruning pada decision 

tree, dapat mengurangi outlier maupun 

noise data pada decision tree awal 

sehingga dapat meningkatkan akurasi pada 

klasifikasi data. Alasan lain kenapa harus 

dilakukan pruning adalah karena dalam 

teknik klasifikasi yang akan dijalankan 

nantinya akan mengeluarkan rule (pola) 

yang dibentuk berdasarkan struktur tree, 

jadi jika struktur tree tidak teratur atau 

Cukup sederhana, maka rule yang 

dihasilkan pun akan rumit untuk 

diimplementasikan. 

 

c. Korelasi Pearson 

Hauke, dkk. (2011) Uji korelasi 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

keeratan hubungan yang dimiliki antar 

variabel dalam penelitian. Korelasi antara 

variabel dapat diukur dengan 

menggunakan indeks yang berbeda. Salah 

satu metode korelasi yang sering 

digunakan adalah pearson.  

Bolboacă, dkk (2006) korelasi 

pearson (r) mengukur kekuatan dan arah 

hubungan linier antara dua variabel, yang 

menggambarkan arah dan sejauh mana 

satu variabel berhubungan linier dengan 

yang lain. Korelasi pearson dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 



 
 

5 
 

Keterangan : 

 : variabel bebas x untuk kelas i 

  : variabel terikat y untuk kelas i 

n : jumlah data 

Kriteria tingkat hubungan 

(koefisien korelasi) antar variabel dapat 

ditafsirkan sebagai berikut : 

 |0,00| sampai |0,20|  artinya : hampir 

tidak ada korelasi  

 |0,21| sampai |0,40|  artinya : korelasi 

rendah 

 |0,41| sampai |0,60|  artinya : korelasi 

sedang 

 |0,61| sampai |0,80|  artinya : korelasi 

tinggi  

 |0,81|  sampai |1,00|  artinya : korelasi 

sempurna 

 

 
III. METODE PENELITIAN 

a. Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini, lokasi objek 

penelitian adalah Universitas Maritim Raja 

Ali Haji Tanjungpinang. 

b. Kerangka Fikir Penelitian 

Agar lebih mudah dalam melakukan 

penelitian ini, penulis membuat kerangka 

berfikir agar penelitian yang dilakukan 

lebih terarah 

 
 

IV. PERANCANGAN DAN 

IMPLEMENTASI 

 

a. Analisa Perancangan Sistem 

Dalam proses analisis perancangan 

ini akan dibahas mengenai pengolahan 

data dan pembentukan model. Untuk itu, 

perlu dibuatkan sebuah flowchart diagram 

untuk menggambarkan rancangan sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Flowchart Algoritma ID3 

Gambar 2. Flowchart Algoritma C4.5 
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b. Implementasi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil 

1. Test klasifikasi 

Setelah memasukkan semua data 

yang ada kedalam sistem untuk 

membangun pohon keputusan yang 

menghasilkan rule, kemudian rule dari 

pohon keputusan yang didapatkan 

dibandingkan dengan data awal yang ada 

seperti pada tabel 1 untuk melihat berapa 

data yang memiliki hasil sama atau tidak 

sama.  

 
Tabel 1. Hasil Klasifikasi ID3 

Data 

ke 
Data Asli Prediksi Hasil 

1 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

2 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

3 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

4 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

5 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

6 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

7 Cukup Cukup Sama 

8 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

9 Cukup Cukup Sama 

10 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

11 Cukup Cukup Sama 

12 Cukup Cukup Sama 

13 Cukup Cukup Sama 

14 Cukup Cukup Sama 

15 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

16 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

17 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

18 Cukup Cukup Sama 

19 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

20 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

21 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

22 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

    

Gambar 3. Flowchart Uji Korelasi 

Gambar 4. Form Login 

Gambar 5. Form Matakuliah 

Gambar 6. Form Panel Algoritma 
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Data 

ke 
Data Asli Prediksi Hasil 

25 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

26 Cukup Cukup Sama 

27 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

28 Cukup Cukup Sama 

29 Cukup Cukup Sama 

30 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

31 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

32 Cukup Cukup Sama 

33 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

34 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

35 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

36 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

37 Cukup Cukup Sama 

38 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

39 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

40 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

41 Cukup Cukup Sama 

 

Jumlah klasifikasi sama = 41 data  

Jumlah klasifikasi tidak sama = 0 data  

 

Dengan waktu eksekui 0,081 seconds 

  
Tabel 2. Hasil Klasifikasi C4.5 

Data 

ke 
Data Asli Prediksi Hasil 

1 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

2 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

3 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

4 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

5 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

6 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

7 Cukup Sangat memuaskan 

Tidak 

Sama 

8 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

9 Cukup Cukup Sama 

10 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

11 Cukup Cukup Sama 

12 Cukup Cukup Sama 

13 Cukup Cukup Sama 

14 Cukup Cukup Sama 

15 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

16 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

17 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

18 Cukup Cukup Sama 

19 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

20 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

21 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

Data 

ke 
Data Asli Prediksi Hasil 

22 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

23 Cukup Cukup Sama 

24 Cukup Cukup Sama 

25 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

26 Cukup Sangat memuaskan 

Tidak 

Sama 

27 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

28 Cukup Cukup Sama 

29 Cukup Cukup Sama 

30 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

31 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

32 Cukup Cukup Sama 

33 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

34 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

35 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

36 Sangat memuaskan Cukup 

Tidak 

Sama 

37 Cukup Cukup Sama 

38 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

39 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

40 Sangat memuaskan Sangat memuaskan Sama 

41 Cukup Cukup Sama 

 

Jumlah klasifikasi sama  = 38 data 

Jumlah klasifikasi tidak sama = 3 data 

 

Dengan waktu eksekusi 0,037 seconds 

 

2. Uji korelasi 

Dalam pengujian korelasi ini ingin 

dilihat seberapa besar hubungan antara 

sepuluh matakuliah wajib dari empat puluh 

satu mahasiswa terhadap prestasi. Langkah 

selanjutnya analisa hasil uji korelasi 

pearson yang telah dihitung pada BAB 4. 

Analisa korelasi ini dilakukan untuk 

melihat seberapa erat hubungan antara 

variabel matakuliah terhadap PRESTASI. 
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Tabel 3. Analisa Korelasi Variabel Matakuliah 

terhadap PRESTASI 

 

SD PBO ALPRO ABL ADBO TBFO RPL BD MATRIKS P.WEB 

PRESTASI 0,5057 0,5901 0,6754 0,8275 0,7691 0,6739 0,6372 0,6420 0,4219 0,777463 

 

Setelah dilakukan uji korelasi dengan 

pearson, didapatakan bahwa hasil dari 

korelasi antara variabel matakuliah dengan 

prestasi memiliki tingkat korelasi yang 

sangat kuat.  Variabel dengan tingkat 

korelasi paling tinggi terhadap prestasi 

adalah variabel ABL dengan tingkat 

korelasi 0,827528. Untuk kriteria tingkat 

hubungan korelasi dapat diurutkan sebagai 

berikut : 

 |0,00| sampai |0,20| (hampir tidak ada 

korelasi) : tidak ada 

 |0,21| sampai |0,40| (korelasi rendah) :  

tidak ada 

 |0,41| sampai |0,60| (korelasi sedang) : 

SD, RPL, dan P.WEB 

 |0,61| sampai |0,80| (korelasi tinggi) : 

PBO, ALPRO, SO, TBFO, dan BD 

 |0,81| sampai |1,00| (korelasi 

sempurna): ABL, ADBO dan 

MATRIKS 

Hal tersebut membuktikan bahwa 

semua variabel sepuluh matakuliah wajib 

yang diambil oleh empat puluh satu 

mahasiswa memiliki tingkat korelasi yang 

tinggi terhadap prestasi. 

 
VI. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Penelitian ini menemukan bahwa antara 

algoritma ID3 dan C4.5, algoritma ID3 

memberikan nilai akurasi yang lebih besar 

dibandingkan C.45 dengan akurasi  100% 

untuk ID3 dan 93% untuk C4.5. Namun 

dalam pembentukan pohon, algoritma 

C.45 lebih sederhana dikuatkan dengan 

waktu eksekusi kedua algoritma, waktu 

eksekusi C4.5 adalah 0,037 seconds dan 

ID3 adalah 0,081 seconds. Penelitian ini 

juga menemukan bahwa hasil uji korelasi 

pearson nilai sepuluh matakuliah dari 

empat puluh satu mahasiswa memiliki 

korelasi yang tinggi  terhadap PRESTASI 

dilihat dari semua matakuliah memiliki 

nilai korelasi hampir mendekati 1. Untuk 

tingkat korelasi tertinggi adalah variabel 

ABL, variabel ABL memiliki tingkat 

korelasi tertinggi terhadap PRESTASI 

dengan nilai correlation 0,827528. Hasil 

yang sama juga dibuktikan dengan 

variabel ABL menjadi root/akar dari ID3 

dan C4.5. 

B. Saran 

Penelitian kedepannya diharapkan 

agar dapat melakukan perbandingan 

dengan algoritma decision tree yang lain 

misalnya seperti C5.0. Selain itu dalam 

penelitian berikutnya agar dapat 

menggunakan variabel matakuliah lebih 

banyak dan menerapkannya juga pada 

jurusan-jurusan lain.  
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